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1. АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА РАЗР БОТВАНИЯ НАУЧЕН 

ПРОБЛЕМ

Съвременният свят е извънредно сложен, многообразен и 

динамичен, който се характеризира с редица промени, съпътстващи се 

от пренареждане на политическата карта на света. 

В тази връзка, военните аспекти придобиват нови измерения, 

които изискват повишаването на умението и способностите на 

ръководните кадри, задълбочено и научно да анализират 

военнополитическата обстановка, и да вземат целесъобразни 

стратегически решения. 

Един от слабо изследваните аспекти в тази насока е научната 

методология за оценка на всички явления и възможности, свързани с 

подготовката на използването на средствата за насилие за постигане на 

определени политически цели. 

Всичко това ни дава основание да посочим, че актуалността на 

проблемите съпътстващи динамиката на глобалните, регионалните и 

вътрешнодържавните роцеси, и често трудно предвидимите рискове и 

заплахи са очевидни. 

От тази гледна точка изборът на 

изследване, е сполучлив и с важно 

значение. 

тема за дисертационно 

научно и научно-приложно 

Считам че темата на дисертационния труд е в съответствие с 

основното съдържание на разработката. 



2. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИТЕ НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

От цялостния анализ на дисертационния труд е видно, че 

възприетата структура е логична и обоснована. 

В увода докторанта е определил основните проблеми, актуалността 

на изследвания проблем, целта, задачите, предмета и обекта на 

изследването, но не е посочил изследователската теза и ограниченията. 

Посочените формулировки на предмет, обект, цел и задачи ми дават 

основание да направя извода, че докторанта е подходил мащабно към 

изследователския проблем. 

Следва да бъде отбелязано също така като принос, както 

използването, така и удачното съчетаване на разно бразни и адекватни 

изследователски мет ди в различните части на дисертационния труд, 

които обаче не са посочени изчерпателно в увода на дисертационния труд. 

Приемам част от направените в заключението на дисертационния 

труд предложения. 

Считам, че значимостта на изследваните проблеми имат не само 

теоретически, но и практически измерения. 

Постигнатото в дисертационния труд, представя докторанта като 

трудолюбив и мотивиран изследовател, подходил към дисертационното 

изследване след дългогодишна подготовка. 

Научното ръководство в лицето на полковник доцент доктор 

Стоян Стойчев е проведено компетентно и целенасочено. 

Авторефератът е разработен съгласно изискванията, съответства в 

значителна степен на дисертацията и отразява нейното съдържание. 

Считам че посочените в автореферата публикации са в 

необходимия обем. 

Техният анализ показва, че те отразяват достатъчно пълно 



проведените изследвания и получените резултати. 

3. КРИТИЧНИ БЕЛЕ)ККИ

Нямам съществени критични бележки по структурата и 

съдържанието на дисертационния труд, но считам, че в заключението са 

направени редица предложения, част от коитQ биха огли да се оформят 

като авторски принос 

Бих препоръчал в следващите изследвания Борислав Гуцанов да 

анализира по-обстойно научните трудове, касаещи изследваните от него 

въпроси и да положи усилия за по-прецизно редактиране на конкретните 

текстове. 

В този ред на м ели, искам също така да отбележа, че има известно 

разминаване между автореферата и дисертационния труд (титулната 

страница, брой на страниците, публикациите по дисертацията, приносите и 

т.н .. ). 

В представените материали също така липсва декларация за 

оригиналност. 

Посочените забележки не оказват съществено влияние върху 

качеството и количеството на получените резултати и приноси, а касаят 

както настоящото изследване, така и препоръки относно бъдещите 

разработки. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисертационният труд и научните приноси са лично дело на 

докторанта. 

Борислав Гуцанов показва умение самостоятелно да изследва важен 

проблем, да систематизира опит и да синтезира знания, и обосновани 



изводи. 

В дисертационния труд на основата на целенас чената събирателна 

дейност, обобщения и анализи са изведени основните проблеми, касаещи 

формулирането на актуални политически мерки за управление на 

потенциално опасни за страната ни рискове и заплахи, и за повишаване 

военната мощ на Република България. 

Дисертацията отговаря на изискванията на ЗР АСРБ. 

Изследването съдържа макар и не синтезирани аучни и научно -

приложни резултати, които представляват оригинален принос в 

науката. 

5. ОЦЕ КА НА ДИСЕРТАЦИОНН Я ТРУД

На базата на цялостния анализ на представеното научно изследване 

оценявам ПОЛОЖИТЕЛНО дисертационния труд и смятам, че може да бъде 

присъдена на Борислав Гуцанов Гуцанов образователната и научна степен 

,,ДОКТОР" в област на висшето образование: 9. ,,Сигурност и отбрана",

професионално направление: 9 .1. ,,Национална сигурност", докторска програма 

,,Военнополитически проблеми на сигурността". 
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